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حقائق هامة

لتسجيل طفلك في رعاية الأطفال يجب تقديم   

بيان تاريخ تحصين يضم آخر التفاصيل من 
سجل التحصين الأسترالي )AIR( )إذا كان الطفل 
قد تلّقى كل التحصينات لتاريخه أو إذا لم يكن 

مكان تحصينه لأسباب طبية( أو استمارة  بالإ
تاريخ تحصين من AIR )إذا كان الطفل يتابع 

جدولً استلحاقًيا(.

تكون التحصينات في أقصى درجات فعاليتها   
إذا أُعطيت في تواريخها المحددة )راجع 

 تطبيق الهاتف ‘احفظ التاريخ للتلقيح’ 
)’Save the Date to Vaccinate‘( أو 

الكتاب الأزرق الخاص بطفلك لمعرفة 
تواريخ التحصين(.  

إن عدم تحصين طفلك في الموعد المحدد   
مكانية أن يُصاب بمرض ويصبح  يعرّضه لإ

متوّعًكا جًدا.

يمكن تلقيح الطفل بأمان حتى إذا كان   
مصابًا بمرض خفيف مثل رشح الأنف أو 

نزلة البرد الخفيفة.

إن تحصين الكثير من أفراد المجتمع   
يحمي أيًضا َمن لم يتّم تلقيحهم ويساعد 
على التحّكم بالأمراض الخطيرة التي يمكن 

الوقاية منها. 

مزيد من المعلومات 
Australian Immunisation Register  

https://www.humanservices.gov.au/
individuals/services/medicare/australian-
immunisation-register

NSW Health 

www.health.nsw.gov.au/immunisation

NSW Health ‘Save the Date  
to Vaccinate’

www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Australian Government  
Department of Health  
Immunise Australia Program

www.immunise.health.gov.au

حّمل تطبيق الهاتف المفيد 
احفظ التاريخ أو اطبع جدولً شخصًيا 

immunisation. في الموقع
 health.nsw.gov.au
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2018 لن  اعتباًرا من أول كانون الثاني/يناير 
يكون باإلمكان تسجيل األطفال في مراكز رعاية 
كامل التحصينات  كانوا قد تلّقوا  األطفال إّلا إذا 

كان لديهم سبب طبي  المنطبقة على سّنهم أو إذا 
كانوا يّتبعون جدول  يجيز عدم تحصينهم أو إذا 

تحصين استلحاقًيا. أما األطفال الذين لم يتّم 
تحصينهم بسبب اعتراضات ضميرية من جانب 

والديهم فلن يكون باإلمكان تسجيلهم في مراكز 
رعاية األطفال.

على والدي جميع الأطفال أن يقّدموا إلى موظفي رعاية الأطفال 
وثائق مناسبة تثبت تحصين أطفالهم لتسجيلهم. وهذا يشمل 

الرعاية النهارية الطويلة، والرعاية النهارية العائلية، والرعاية 
العرَضية، والمدرسة التحضيرية )بْري سكول(.

ما هو سبب أهمية التحصين
التحصين أفضل طريقة لحماية طفلك من الأمراض الخطيرة، إذ 
بتحصين طفلك تحميه وتحمي أفراد المجتمع العريض، خاصة 

الصغار جًدا الذين ل يمكن تحصينهم بسبب صغرهم أو الذين 
ل يمكن تحصينهم لأسباب طبّية. وكّلما زاد عدد الأشخاص الذين 
يحّصنون أطفالهم زادت قدرتنا على التحّكم بالأمراض الخطيرة 

التي يمكن تجّنبها.

AIR بيان تاريخ التحصين من
على والدي الأطفال تقديم بيان بتاريخ التحصين من سجل 

التحصين الأسترالي (AIR) )الذي يبّين أن الطفل تلّقى كل 
التحصينات لتاريخه أو ل يمكن تحصينه لأسباب طبية( أو استمارة 

 (AIR Immunisation History Form) AIR تاريخ تحصين من
)تبّين أن الطفل يتابع جدول تحصين استلحاقّيا معترًفا به(، 

عند تسجيل الطفل في رعاية الأطفال. 

يستطيع والدو الأطفال طلب نسخة من بيان تاريخ التحصين 
من AIR (AIR Immunisation History Statement) الخاص 
بأطفالهم في أي وقت )إلى أن يبلغ الطفل 14 سنة من العمر(:

نترنت عن  باستخدام حساب مديكير الخاص بهم على الإ  

 https://my.gov.au/ وهو myGov طريق موقع

 Medicare Express Plus باستخدام تطبيق   
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/

 express-plus-mobile-apps

 AIR بالتصال بخط الستفسارات العامة لدى   

على الرقم 809 653 1800

كل التحصينات  األطفال ‘الذين تلّقوا 
لتاريخه’

بالنسبة للأطفال الذين تلّقوا كل التحصينات المناسبة لسّنهم 
ستكون كلمات ”Up to date“ )“تلّقى كل التحصينات لتاريخه”( 

مكتوبة في الجانب العلوي الأيسر من بيان تاريخ التحصين 
من AIR. وسيكون موعد استحقاق التحصين التالي مسّجلً 

في الجزء السفلي من البيان.

وبالنسبة للأطفال الذين ل يمكن تحصينهم لأسباب طبّية أو 
الذين لديهم مناعة طبيعية فإن كلمات “تلّقى كل التحصينات 

لتاريخه” ستكون مسّجلة أيًضا إذا قام طبيب عام/ممرّض بملء 
 (AIR Medical Exemption Form) AIR استمارة إعفاء طبية من

عفاء الطبي مدرًجا أو المناعة  وإرسالها إلى AIR. وسيكون الإ
الطبيعية مدرجًة بالقرب من أسفل بيان تاريخ التحصين 

  .AIR المحّدث من

أما بالنسبة للأطفال الأكبر سًنا الذين تلّقوا كل تحصيناتهم 
 “This child has received all فإن بيانهم سيضّم الكلمات

”vaccines required by 5 years of age )“تلّقى الطفل 

كل اللقاحات اللزمة لغاية بلوغه 5 سنوات من العمر” وذلك 
في أسفل الصفحة(.

بيان تاريخ التحصين المحّدث
بعد كل عملية تحصين على الوالدين تقديم بيان تاريخ تحصين 

محّدث من AIR إلى مركز رعاية أطفالهم.

بيان تاريخ التحصين من AIR غير الدقيق
إذا كانت بعض التحصينات التي تلّقاها طفلك غير مذكورة في 

بيان تاريخ التحصين من AIR ينبغي على الوالدين التصال 
بالطبيب العام/ الممرّض الذي قام بتلقيح الطفل للتأّكد من أنه 

أرسل السجلت إلى AIR. متى تّم تصحيح السجل اطلب بيان 
.AIR تاريخ تحصين محّدثًا من

كل التحصينات  األطفال ‘الذين لم يتلّقوا 
لتاريخه’ 

بالنسبة للأطفال الذين لم يتلقوا كل التحصينات الموصى بها 
مكان تسجيلهم في رعاية الأطفال متى بدأوا  لسّنهم فإنه يظل بالإ

برنامج تلقيح استلحاقي. على طبيبك العام/ ممرّضك ملء 
استمارة تاريخ تحصين من AIR وإرسالها إلى AIR وإعطاؤك نسخة 

منها لكي يمكن تقديمها إلى مركز رعاية الأطفال.

نرجو أن تدرك أنه قد يتعّين إبقاء الأطفال الذين لم يتلقوا 
كل التحصينات الموصى بها لسّنهم في البيت خالل تفّشي أي 

مرض. والسبب هو حماية الطفل المعني ومنع انتشار 
المرض. 

األطفال الذين يتّم تلقيحهم في الخارج
قد تكون جداول التحصين المّتبعة في الخارج مختلفة عن 
الجدول الأسترالي. إذا كان طفلك قد تحّصن في الخارج، 

يجب فحص سجل تحصينه من ِقَبل طبيب عام/ ممرّض، 
وهو سيقوم بتحويل المعلومات إلى AIR. يتعّين على 

 AIR الوالدين بعدئٍذ طلب بيان تاريخ تحصين محّدًث من
لتقديمه إلى مركز رعاية الأطفال. 
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